CHESSCAMP
2006
SKAKLEJREN I 2. HK.

UGE 30
23. – 28. JULI 2006

PLACERING
ChessCamp afholder Årets skaklejer i Odsherred på lejerskolen i Høve Strand.
Lejerskolen ligger på en stor grund tæt på stranden. der er masser af plads, vi vil
derfor have rig mulighed for en masse spændende aktiviteter.

DELTAGERE
Der plads til ca. 30 drenge/piger på lejren efter først til mølle princippet ! Der er
egentlig ingen alders-grænse opad men nedad skal deltagerne være fyldt 8 år
ved lejrens afholdelse. Vi forventer, man kan tage vare på sig selv og forstå en
fælles besked.

ARRANGØR
Bag lejren står foreningen ”Chess Camp”. Et udvalg af kendte skakfolk fra 2.
HK er at finde i bestyrelsen for denne forening, og ud over bestyrelsen er der en
masse flinke og rare mennesker med og uden skakbaggrund, der giver en hånd
med i afviklingen af lejren.

HJEMMESIDE
Du kan læse mere om foreninger ChessCamp og om hvad der skete på sidste års
lejr på lejrens hjemmeside på Internettet på adressen: www.2-hk.dk/chesscamp

AKTIVITETER
Vi glæder os til at præsentere et righoldigt og spændende program, som vil
indeholde mange og meget forskellige aktiviteter. Vi vil ikke røbe så meget på
forhånd, men vi kan da sige at vi denne gang skal opholde os blandt…..
Også i år skal vi dyste i ”level”-konkurrencen. Alle deltagere starter på ”level 1
” og bliver hver dag udsat for en udfordring, der fører videre til næste ”level”,
som foregår næste dag. Hvem kommer i finalen, og hvem får Chess Camp’s
jubilæums-lejrtrofæ i 2006?
Vi skal selvfølgelig spille en masse skak – der bliver lejrturnering,
teoriundervisning, simultan og lynskak – der er også konkurrencer i mange
andre discipliner. Vi skal på overlevelsestur, og der bliver også rig lejlighed til
at lege, spille bold og hygge sig på den store grund.

PRIS MM.
Deltagelse i lejren koster 800 kr. heraf er 400 kr. depositum som skal
indbetales samtidig med tilmeldingen (depositum refunderes ikke). Resten af
deltagergebyret (yderlige kr.)skal betales senest 10 maj.
Du kan vælge at betale hele deltagergebyret på 800 kr. Ved tilmeldingen. I så
fald refunderes de 400 kr. i tilfælde af framelding inden 10 maj. Ved framelding
efter 10 maj kan betalte beløb ikke forventes refunderet.
Endeligt lejrprogram udsendes til samtlige deltagere ultimo juni indeholdende
kørselsvejledning, huskeliste og andre praktiske oplysninger. I løbet af
september får deltagerne tilsendt ”The History of Chess Camp 2006 ”.
Bemærk venligst at der ikke må medbringes gameboy og mobiltelefoner på
Chess Camp 2006. der vil være mulighed for at ringe til og fra lejren.

YDERLIGERE
OPLYSNINGER
Skriftlig tilmelding til lejrens formand Tom Jensen. Brug tilmeldingssedlen nedenfor
eller mail de relevante oplysninger. Tilmeldte deltagere listes løbende på hjemmesiden
(når både den skriftlige tilmelding og depositum er modtaget!).
Tom Jensen – Egevej 2 – 4632 Bjæverskov
Tlf. :56 87 23 57 – e- mail: egevej2@jensen.mail.dk
Hvis du har spørgsmål til lejren eller ønsker yderligere oplysninger er du naturligvis også
velkommen til at kontakte Tom –

-----------------------------------------------------------------------------------------

TILMELDINGSSEDDEL
Jeg vil gerne tilmelde mig til ChessCamp 2006
Navn:

__________________________________________

Adresse: __________________________________________
Postnr./by:______________________________________________
Telefon:

_____________

Fødselsdato/år: __________________

Deltagergebyr / depositum er:




Vedlagt på check
indsættes på konto 6610 0001459528 i skandiabank
( ChessCamp, Egevej 2,4632 Bjæverskov ).
OBS! Ved betaling husk at anføre lejerdeltagerens navn!

